
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatieboekje groep 1/2 
 

  



 
Schooljaar 2021-2022                              Informatieboekje groep 1/2                                                                     2 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker 
voor de ouders/verzorgers van onze nieuwe kleuters belangrijk, maar ook een handzaam 
naslagwerkje voor alle ouders. 
 
Team van de Pelikaan 
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DE LEERKRACHTEN  
 

 
Groep 1-2A  
Maandag t/m vrijdag : Anne-Loes Oostendorp    
E-mail: anne-loes.oostendorp@degroeiling.nl 
 
 
 
 
 
 
Groep 1-2B   
Maandag t/m woensdag  : Anita van Dijk  
Donderdag en vrijdag       : Mirjam Hoogendoorn   
E-mail:  
anita.van.dijk@degroeiling.nl  en  mirjam.hoogendoorn@degroeiling.nl  
 
 
 
Groep 1-2C   
Maandag t/m woensdag en vrijdag  : Ursula Zijleman  
Donderdag                                            :  Marijke Geernaert 
 
E-mail:   
ursula.zijleman@degroeiling.nl en marijke.geernaert@degroeiling.nl  
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SCHOOLTIJDEN 
 

Maandag 08.30 – 14.15 

 

Dinsdag 08.30 – 14.15 

 

Woensdag 08.30 – 12.30 

 

Donderdag 08.30 – 14.15 

 

Vrijdag 08.30 – 14.15 

 

Inloop vanaf 8.20 uur 

Eten en drinken 
Wij hanteren een continurooster. De kinderen eten in de klas met een overblijfkracht. 
Graag het eten en drinken voor 10-uurtje en lunch in 2 losse bekers en trommels voorzien van naam.  
Wij hanteren een gezonde lunch waarbij er géén snoep of koek genuttigd wordt, u kunt bijvoorbeeld 
snoeptomaatjes of komkommer meegeven als extraatje.  
Voor het 10-uurtje kunt u fruit of bijvoorbeeld een liga koek meegeven.  
Stroopwafels, cakejes en chocolade koeken vallen onder traktaties van verjaardagen.  
 
Voor de leerkracht is het noodzakelijk om te weten welke kinderen een dieet volgen of allergie 
hebben. Wilt u dit aan ons doorgeven? 
 
In groep 1-2 C bij juf Marijke en juf Ursula is het i.v.m. een ernstige pinda/notenallergie verboden om 
een boterham met pindakaas of pindakoekjes mee te nemen. 

NAAR SCHOOL 
 

Als de kinderen op school komen, worden de jassen en tassen aan de 
kapstok gehangen. De kinderen weten zelf waar zij het 10-uurtje/ lunch 
kunnen opbergen. 
 
Als ouder bent u iedere 1e week na de vakantie week welkom om uw kind in 
de klas te brengen. Uw kind kan u laten zien wat hij/zij aan het maken of 
leren is.  
U kunt vanaf 8.20 uur binnen komen en om 8.30 uur starten wij in de klas.  
 
De kinderen komen binnen via de kleuteringang op het kleuterplein (de 
deur bij groep 1/2c).  
 
Uitzondering: De ouders van wenners mogen de wenmomenten mee naar binnen en de ouders van 
startende kinderen mogen de 1e week na de 4e verjaardag mee naar binnen.  
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IN DE KRING 
We beginnen elke dag in de kring. We zeggen elkaar goedemorgen, juf leest de namen op.  
 
We bespreken welke dag het vandaag is met behulp van een liedje. Ook worden er kinderen 
uitgenodigd om iets te vertellen. 
Elke dag wordt er in de kring ook gewerkt aan taal/rekenen oefeningen mondeling. 
 
Naast de leerkracht zitten altijd twee hulpjes. Deze hulpjes zijn tevens op het bord in de klas 
aangegeven met behulp van knijpers. De hulpjes helpen met het benoemen van de dag, de datum, 
de maand, het seizoen en de tijd van naar huis gaan. Ook mogen de hulpjes een kruis zetten op de 
kalender. Daarbij helpen de hulpjes de leerkracht met het benoemen van de dagritmekaarten van de 
betreffende dag. 

DAGRITMEKAARTEN 
 

Aan het begin van de dag worden de activiteiten besproken aan de hand van dagritmekaarten. Deze 
kaarten geven aan wat we gedurende de dag gaan doen. De dagritmekaarten staan zichtbaar in de 

klas, zodat de kinderen altijd kunnen zien wat we gaan doen.  

 

WERKLESSEN 

 
WEEKTAAK 
De kleutergroepen werken met een weektaak tijdens het zelfstandig werken. De kinderen plannen 
zelf welk werkje zij kiezen en hangen hun naamkaartje bij het werkje. De kleuters krijgen minimaal 1x 
per dag de tijd om aan de weektaak te werken. De werkjes die verplicht zijn worden zichtbaar 
gemaakt op het planbord.  
 
Er is een gedifferentieerd aanbod in de weektaak: 
- Startende kinderen tot en met 4.3 jaar  : 1 werkje per weektaak 
- Groep 1      : 3 werkjes per weektaak 
- Groep 2       : 4 werkjes per weektaak 
 
De dagen van de week hebben een kleur. Maandag is geel , dinsdag is 
rood, woensdag is groen, donderdag is oranje, vrijdag is blauw en 
zaterdag + zondag is wit. De leerkracht maakt een matrix de 
verplichte werkjes van de weektaak, waarop de kinderen aankruisen 
wat zij hebben gedaan (met de kleur van de dag).  
De kinderen mogen 2x wisselen tijdens een werkje (kiezen en 2x 
wisselen). Het eerste wisselmoment wordt aangegeven op het 
digibord d.m.v. een time timer passend bij het thema.  
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SAMENWERKEN  
De kinderen hebben wekelijks wisselende maatjes. Zo leren zij met alle 
kinderen samenwerken, bevorderen van zelfstandigheid en hulp 
vragen aan een ander.  

 
 
VERANTWOORDELIJKHEID 
De kinderen leren d.m.v. de weektaak verantwoordelijk te zijn voor 
hun eigen keuzes en taken.  

 
 
DAGEN VAN DE WEEK 
De dagen van de week hebben een kleur. Maandag is geel , dinsdag is rood, woensdag is groen, 
donderdag is oranje, vrijdag is blauw en zaterdag + zondag is wit. De leerkracht maakt een matrix de 
verplichte werkjes van de weektaak, waarop de kinderen aankruisen wat zij hebben gedaan (met de 
kleur van de dag).  
De kinderen mogen 2x wisselen tijdens een werkjes (kiezen en 2x wisselen). Het eerste 
wisselmoment wordt aangegeven op het digibord d.m.v. een time timer passend bij het thema.  

NAAR DE WC 

 
We gaan ervan uit dat de kinderen zelfstandig naar de wc kunnen en niet in paniek raken als ze zelf 
hun billen af moeten vegen. Natuurlijk helpen wij de kinderen met lastige knopen e.d.  
 
Het zou heel fijn zijn als de kinderen voor het schoolgaan thuis nog even naar de wc gaan, of 
eventueel voor schooltijd op school. Hierdoor kunnen we met zijn allen op tijd beginnen met de 
kring. 

VERJAARDAG 

 
Wanneer een kind jarig is, mag hij/zij op de verjaardag stoel gaan zitten in de klas. Als 
alle kinderen in de klas zijn, dan maken we een poortje. De jarige mag binnenkomen en 
onder het poortje doorlopen terwijl alle kinderen “lang zal ze leven” zingen. 
 
Als een kind jarig is, mag hij/zij in de klas trakteren. Voor de leerkracht is het handig om 
vooraf te weten wanneer de verjaardag gevierd wordt, zodat de feestmuts op tijd klaar 
ligt. In verband met het eventueel aanwezig zijn van nieuwe leerlingen die komen 
wennen is het fijn als er één of twee traktaties extra zijn. De traktaties worden tijdens 
het eten en drinken uitgedeeld. 
Lekkere traktaties worden gewaardeerd, maar lolly’s zijn niet toegestaan.  
 
De jarige mag behalve de klas ook bij de andere kleuterleerkrachten langs zodat zij ook op de 
verjaardagskaart kunnen schrijven. 
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SPEL EN BEWEGING 

 
Elke dag staat er voor de kleuters spel en beweging op het rooster. Bij 
goed weer wordt er veel buiten gespeeld. Bij slecht weer hebben we 
vaak een gymles in het speellokaal. Daarnaast hebben de kinderen 
van groep 1 en 2 twee keer per week gym in de grote gymzaal van 
concordia. 
Wanneer de kinderen gaan gymmen in de grote gymzaal bij 
Concordia, is het de bedoeling dat ze ook gymkleding hebben: een T-
shirt, stevige schoenen en een korte gymbroek. In Concordia krijgen 
de kinderen gymles van juf Liäne. 
 

 
 
In het speellokaal moeten de kinderen gymschoenen dragen. Voor 
ieder kind is er een gymtas met zijn/haar naam erop. De jongens 
gebruiken de blauwe mand en de meisjes de witte mand. Voor de 
gymlessen hebben de kinderen een korte broek en shirt nodig, ook 
hebben zij schoenen aan met een stevige zool. Het tasje moet altijd 
op school blijven. Alleen voor de vakantie geven wij de tassen mee 
om de kleding te wassen. De gymschoenen kunnen uiteraard 
meegenomen worden voor een gymles bij de gymvereniging.  
 
Het is dus heel gemakkelijk als de kinderen zich al zelf kunnen aan- en uitkleden. Ook schoenen en 
laarzen horen daarbij. 

WEER NAAR HUIS 
De leerkracht gaat via de kleuteruitgang naar buiten. De leerkracht gaat met de kinderen bij de 
muur/lokaal staan en u als ouder/ verzorger haalt uw kind zelf uit de rij.  
 
Voor de leerkracht is het noodzakelijk om te weten als een kind door iemand anders opgehaald 
wordt. Of welke vaste momenten uw kind naar de BSO gaat, u kunt dit mailen naar de 
desbetreffende leerkracht van de groep.  
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VRAGEN? 
Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen? Dan mag u deze natuurlijk altijd aan ons stellen.  
 

                                                                                                                                                                                              
 

 
U mag ons ook mailen:       

 
 

anita.van.dijk@degroeiling.nl 
mirjam.hoogendoorn@degroeiling.nl       
anne-loes.oostendorp@degroeiling.nl 
ursula.zijleman@degroeiling.nl 
marijke.geernaert@degroeiling.nl  
 

 
 
 
 
 

Wij wensen u en uw kind heel veel plezier op onze school. 
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